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  چكيده
شمال (ي حفاظت شده خور گابريك در شهرستان جاسك  شناختي جمعيت ماكروبنتوزهاي منطقه منظور بررسي بوم به

تا تابستان  1388از پاييز  صورت فصلي برداري از رسوبات به واقع در شرق استان هرمزگان، نمونه) غرب درياي عمان
، دما(همچنين پارامترهاي محيطي . ، توسط گرب ون وين در سه ايستگاه دهانه، ميانه و انتهاي خور انجام شد1389
. بندي رسوبات انجام شد و ميزان مواد آلي سنجش و دانه) pH، كدورت، هدايت الكتريكي و اكسيژن محلول، شوري

درصد و كمترين  42ها با فراواني  اي ي دوكفه طور كلي بيشترين فراواني متعلق به رده بهنتايج حاصله نشان داد كه 
درصد است و فراواني ماكروبنتوزها از سمت دهانه به انتهاي خور  10پايان با فراواني  ي شكم فراواني متعلق به رده

. توزها مورد شناسايي و شمارش قرار گرفتخانواده از ماكروبن 31گونه متعلق به  53در اين مطالعه . يابد مي افزايش
و  19/0±15/0، سيمپسون 69/0±19/0طور ميانگين مقادير شانون ـ وينر  شناختي به بوم  هاي نتايج حاصل از شاخص

طبق نتايج بدست آمده، ميزان فراواني و تنوع در فصول گرم سال كاهش نشان . دست آمد به 39/17±051/8مارگالف 
ميزان موادآلي موجود در رسوبات بستر نسبتا باال است كه . مل اين تغييرات افزايش دما استترين عا داد كه مهم
 . بندي ذرات رسوبي است كه از نوع سيلتي ـ رسي هستند دانه  دليل احتماال به

  تنوع، ماكروبنتوز، منطقه حفاظت شده خورگابريك، درياي عمان: كلمات كليدي
  

 مقدمه. 1

مدي مناطق  و هاي بين جزر هاي مانگرو، تاالب جنگل
هاي مهم  گرمسيري بوده و از زيستگاه هگرمسيري و نيم

 كه با روند مي شمار مناطق ساحلي به پرتوليد در شناختي و بوم

 ,.Huang et al( خشكي در ارتباط هستند و درياهاي  سامانه بوم

2003; Cuong et al., 2005; Vane et al., 2009.( ها از  اين جنگل
 شوند جهان محسوب مي سراسرهاي  سامانه بومدترين ـپرتولي

)Lee, 1999.( ساحلي كره زمين در  وطخط% 65ـ60 بيش از
است  حرا پوشيده شده هاي جنگل گرمسيري توسط ي منطقه
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)Walsh, 2004 .(هاي  سامانه از اجزاي مهم بوم ماكروبنتوزها
هاي اين رده، داراي تحمل زيادي نسبت  بعضي از گونه. اند دريايي

هاي محيطي هستند و در آزمايشات پايش زيستي مورد  به آشفتگي
  ). Koptal, 2002(گيرند  استفاده قرار مي

ترين خور شهرستان جاسك و استان  خور گابريك شرقي
رسي و زيستگاه  از نوع سيلتي ـبستر اين خور . هرمزگان است
 زيان زي بوده و ديگر موجودات منطقه از اين كف موجودات كف

اين منطقه از مناطق مهم صيد . نمايند عنوان غذا استفاده مي به
هاشمي، (آيد  شمار مي ماهي و ميگو در شهرستان جاسك به

از قبيل  دليل قرار گرفتن در شرايطي رويشگاه گابريك به). 1385
اث سد جگين بر روي رودخانه گابريك، خشك شدن جنگل احد

اي، بادهاي  هاي ماسه علت وجود تپه و از بين رفتن درختان حرا به
و  روزه سيستاني و چراي شتر در معرض تهديدات بيشتر 120

تحوالت مذكور مطمئنا بر . احتماال نابودي قرار گرفته است
اين . شته استسزايي دا جمعيت ماكروبنتوزهاي بستر تاثير به

زيان اين منطقه  مطالعه اولين مطالعه بر روي جمعيت كف
از جمله اهداف در نظر گرفته شده در اين . شود محسوب مي

مطالعه شناسايي ماكروبنتوزهاي موجود در هر فصل سال، مقايسه 
ها در طول  ها در بين ايستگاه ميزان فراواني، تنوع زيستي گونه

، دما(ترهاي فيزيكوشيميايي آب شامل ي بررسي و ثبت پارام دوره
و ) pH، كدورت، هدايت الكتريكي و اكسيژن محلول، شوري

جهت ) بندي مواد آلي كل و دانه(رسوبات  سنجش خصويات
ترين  مهم. اي است مطالعه تاثير عوامل محيطي بر فراواني گونه

   شناس دوستتحقيقات در مورد موجودات بنتيكي ايران مربوط به 

 در خور موسي پرداخته وبه مطالعه ساختار بنتيك  است كه )1387(
 شناسايي و مهرگان ماكروبنتوزي را از بي خانواده 44مجموع 
راد و  بهروزي .كرده است هاي غالب معرفي  عنوان گونه را بهپرتاران 

 (Macrofauna)زيان بزرگ  بررسي بر روي كف) 1387(احمدي 
در جنوب ايران، استان  المللي كالهي و تياب هاي بين تاالب

گونه  30گونه ماكروبنتوز در خور تياب و  25. هرمزگان انجام دادند
آزمون كاي اسكوئر در اين مطالعه . در خور كالهي شناسايي شد

ي بسيار  نشان داد كه تراكم جمعيت ماكروبنتوزها در دو خور رابطه
ر بيشترين تنوع و تراكم كف زيان بزرگ د. زيادي با فصل دارند

اين امر با . فصل تابستان و كمترين آنها در فصل زمستان است
شرايط محيط و افزايش تراكم جمعيت پرندگان مهاجر بنتوزخوار 

ها و در خور  در خور تياب گروه كرم. در منطقه سازگاري دارد
  Nereis.كالهي گروه سخت پوستان در طول بررسي غالب بودند

پوستان  از سخت Pagurusها و  اي از دوكفه Dosiniaاز پرتاران و 
  .تر بودند فصل از بقيه جانوران فراوان 4در طول 

  ها مواد و روش. 2

در ي دهانه، ميانه و انتهاي خور  سه ايستگاه در سه ناحيه
35تا  º58،08'مختصات جغرافيايي   º25،  38' شرقي و طول 58˚، َ

33تا   موقعيت). 1 شكل(شمالي، در نظر گرفته شد  عرض 25˚،َ
ي فعاليت انساني يا منابع آالينده احتمالي  جغرافيايي و عمده

) 1(برداري در جدول  هاي مورد مطالعه در زمان نمونه ايستگاه
   .نشان داده شده است

  
  )شمال غرب درياي عمان( حفاظت شده گابريكي   منطقه ـ1 شكل
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  هاي انساني در خور گابريك ها و عمده فعاليت مختصات ايستگاه ـ1 جدول

  ي انساني در منطقه هاي عمده فعاليت  مختصات جغرافيايي  ها ايستگاه

:N  خور ي دهانه ˚ 25    36َ     53" 
E:  ˚ 58   02َ    19" 

  پروري  هاي صيادي و آبزي اسكله صيادي، پهلوگيري قايق

:N  ي خور ميانه  ˚ 25     36َ   12" 
E:  ˚ 58     23 َ   06" 

  هاي صيد و صيادي  فعاليت

:N  انتهاي خور  ˚ 25     36 َ    29" 
E:  ˚ 58      22َ    10" 

بسته شدن ورودي رودخانه گابريك بر اثر احداث سد 
  جگين و چراي شتر

     

هاي  صورت فصلي در طول سال برداري از رسوبات به نمونه
ايستگاه  3از  Grab Van Veen بردار توسط نمونه 1389تا  1388

از رسوبات منطقه در هر ايستگاه سه نمونه . انجام شد) تكرار 3(
بندي و  جهت مطالعات زيست شناسي، يك نمونه جهت آناليز دانه

محيط  در شناختي هاي زيست نمونه. مواد آلي كل برداشت شد
  ).Mistri et al., 2002(تثبيت شدند % 4توسط فرمالين بافر 

 ربوط به سنجش بار مواد آلي داخل پالستيك وهاي م نمونه
درون يخدان حاوي يخ نگهداري شده و پس از انتقال به 
 آزمايشگاه جانورشناسي دانشگاه هرمزگان در درون فريزر با دماي

 ).Delman et al., 2006(ِگراد نگهداري شدند  درجه سانتي -20
، كدورت، اكسيژن محلول، شوري، دما(هاي محيطي  شاخص

برداري هر ايستگاه به  در محل نمونه) pHايت الكتريكي وهد
هاي  گيري شاخص كه براي اندازه Horiba U-10 دستگاه  ي وسيله
هاي مربوط به ماكروبنتوزها،   نمونه. رود، ثبت شد مي كار به زيستي

ميكرون شستشو داده شده و با  500ي چشمه  با الكي به اندازه
دند ـزي شـآمي رنگ) ليتريك گرم در (ال ـمحلول رزبنگ

)Walton, 1974 .( ماكروبنتوزهاي جداسازي شده با استفاده از
 ;Fauchald, 1977; Rouse and Pleijel, 2001(منابع موجود 

Bosch et al., 1995; Emerson and Jacobson, 1974;   و
مورد شناسايي و شمارش قرار ) 1380زاده و همكاران،  حسين
وينر، سيمپسون و ـ  شناختي شانون مهاي بو شاخص. گرفتند

اي در  مارگالف جهت تعيين تنوع، غالبيت و غناي گونه
  ).Mitra et al., 2004(برده شد  كار به  هاي مختلف ايستگاه

افزار  هاي زيستي، از نرم جهت تعيين انواع شاخص
Biodiversity Pro(ver.2) جهت بررسي همبستگي . استفاده شد

ماكروبنتوزها، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده پارامترها و  بين
در نظر  05/0هاي  آماري  داري جهت آزمون سطح معني. شد

و تجزيه و  2010اكسل  افزار رسم نمودارها با نرم. گرفته شد
  .انجام شد SPSS 16افزار  ها با نرم تحليل داده

  نتايج. 3

يي آب شيميا ـ هاي فيزيكي گيري شاخص نتايج حاصل از اندازه
هاي مختلف تغييرات چنداني  نشان داد كه اين پارامترها در ايستگاه

درجه سانتي گراد، 61/29 ±4/3ترتيب كه دماي آب  بدين. اند نداشته
ميلي  62/6 ±22/0، اكسيژن محلول آب ppt 02/36 ±37/0شوري 

 ±55/0، هدايت الكتريكي 35/79 ±62/30گرم بر ليتر، كدورت 
  ).2 جدول(متغير بوده است  49/8 ± 02/0آب بين pHو  47/54

ميانگين پارامترهاي محاسبه شده در فصول مختلف در منطقه حفاظت شده  ـ2جدول
  )انحراف از معيار ±ميانگين (خور گابريك در جاسك 

  ميانگين كل  زمستان  پاييز  تابستان  بهار 
C(  38/1±18/28˚(دما   48/11±26/41  03/1±9/24  07/0±12/24  96/7±91/29  

ppt(  65/0±47/35(شوري   28/0±03/36  32/0±37/36  25/0±24/36  39/0±02/36  
اكسيژن

)mg/l(  22/0±30/6  27/0±93/4  35/0±40/7  04/0±88/7  31/1±62/6  
77/97±79/37  كدورت  77/46±33/55  72/34±44/85  23/3±88/78  82/17±35/79  
هدايت

72/53±75/0  الكتريكي  18/0±68/54  71/0±67/54  57/0±83/54  50/0±47/54  

pH 045/0±36/8  01/0±72/8  02/0±37/8  005/0±51/8  16/0±49/8  
31/5±36/0  درصد مواد آلي  68/6±94/9  21/1±77/2  67/0±62/4  04/3±66/5  
ـدرصد سيلت

78/63±44/48  رس  65/43±78/53  13/21±6/26  88/21±09/30  09/18±56/43  

     

درصد  66/5±46/3ميانگين ميزان مواد آلي در رسوبات بين 
نتايج حاصل از . نوسان بوده است درهاي مختلف  در ايستگاه

دار  تست توكي تحليل واريانس دو طرفه، وجود اختالف معني
نشان  05/0هاي بهار و تابستان را در سطح  مواد آلي كل بين فصل

ـ  جنس رسوبات خور گابريك از نوع سيلتي. )>05/0p(دادند 
تا  6/26هاي مختلف بين  يستگاهرسي ودرصد سيلت رس در ا

  .درصد بوده است 8/63
برداري،  ي خور، در طول كل دوره نمونه در ايستگاه دهانه

ها،  اي هاي دوكفه هترتيب باالترين درصد فراواني در ميان رد به
 ايـه اران متعلق به گونهـان و پرتـپوست ان، سختـايـپ شكم

Paphia cor يـراوانـدرصد ف 96/27ا ـب ،Cerithium columna  با
درصد  39/58با  Orchestia platensisدرصد فراواني،  15/50

  .درصد فراواني بود 40%با  .Nereis spفراواني و 
ترتيب  برداري، به نمونه خور، در كل دوره ي در ايستگاه ميانه

پايان،  ها، شكم اي هاي دوكفه باالترين درصد فراواني در ميان رده
با  Septifer bilicularisهاي  تاران متعلق به گونهسخت پوستان و پر

55/62 ،Peronia peronii  وHaminoea sp.  23/41هر دو ،
Orchestia platensis  و 22/41باNereis sp.   درصد بود 08/34با.  
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برداري،  ي نمونه در ايستگاه انتهاي خور، در طول كل دوره
ها،  اي هاي دوكفه ردهترتيب باالترين درصد فراواني در ميان  به

 Tellinaهاي  پوستـان و پرتاران متعلق به گونه پـايـان، سخت شكم

sp.  42/67با ،Haminoea sp.  71/36با،Diogen avarus  با
. شد  درصدحاصل 29/27با  Platynereis dumerilliو  55/32

باالترين درصد را به خود اختصاص % 00/34پرتاران با فراواني 
 1رصد كل ماكروبنتوزها در فصول مختلف در نمودار د. اند داده

  ).1نمودار (نشان داده شده است 

  
ـ فراواني كلي ماكروبنتوزهاي منطقه حفاظت شده جاسك در فصول 1نمودار 

  مختلف سال

خانواده از ماكروبنتوزها  31گونه متعلق به  53در اين مطالعه، 
وبنتوزها در بيشترين تراكم ماكر). 3 جدول(شناسايي گرديدند 

ي  ترتيب انتهاي خور، ميانه و سپس دهانه هاي مختلف به ايستگاه
ها و فصول مختلف  بين تعداد ماكروبنتوزها در ايستگاه. خوراست

  ). <05/0P(داري مشاهده نشد  برداري اختالف معني نمونه

  برداري  هاي شناسايي شده در يك سال نمونه  اسامي گونه ـ3جدول
Crustacea Polychaete Bivalve Gastropoda

1  Sphaeroma 
sp. Nereis sp. 

Circenita 
callipyga 

Phasianella 
solida 

2  Orchestia 
platensis 

Platynereis 
dumerilli 

Anadora 
chrenberg 

Peronia 
Peronii 

3  Gamaridae 
sp. Prenereis sp. Hiatula sp. Haminoea sp. 

4  Matuta 
Lunaris 

Pilargidae Paphia cor Acme sp. 

5  Neosesarama Sabella sp. Paphia gallus 
Cerithidea 
singulata 

6  Cleistostoma 
dotitliform 

Capitella 
capitata 

Paphia sp. Cerithium sp. 

7 Uca sp. Amphinomidae Callista sp. Umbonium sp. 

8  Dardanus 
tinctor 

Goniadidae 
sp. Circentemedia 

Cerithium 
columna 

9  Diogen 
avarus 

Cossora sp. Tellina sp. Canceliaria 
melanostoma 

10  Peneidae sp. 
Owenia 
fusiformis 

Tellina folliacea Echiuridae 

11 Sesarma sp. Ciranereis sp. Tellina capsoides  

12   Unknown sp. Septifer 
bilicularis 

 

13  Owenidae Tapis sp.  

14   Magellona sp. 
Anodontia 
edentula 

 

15    
Apolymetris 
dubia 

 

16   Codakia tigerina  
17   Anadora sp.  

بيشترين ميزان تنوع ماكروبنتوزها در ايستگاه انتهاي خور و 
در خصوص مقادير . كمترين مقدار آن در ميانه خور بوده است

بيشترين غالبيت در ايستگاه ميانه خور و شاخص سيمپسون، 
اي در  شاخص غناي گونه. كمترين مقدار آن در دهانه خور بود

ايستگاه انتهاي خور بيشترين و در ايستگاه دهانه خور كمترين 
هاي مختلف از نظر  بين ايستگاه. مقدار آن مشاهده شده است
داري مشاهده نشده  اي اختالف معني تنوع، غالبيت و غناي گونه

همچنين در بين فصول مختلف سال بيشترين . )<05/0P(است 
با  ترتيب برابر هاي شانون، سيمپسون و مارگالف به شاخص

  . بود) 78/28 ±68/22و  17/0±33/0، 04/0±8/0(

اي در فصول  گونه شناختي تنوع، غالبيت و غناي هاي بوم ميانگين شاخص ـ4جدول
  فاظت شده خور گابريك در جاسكي ح مختلف سال در منطقه

زيستگاه/ شاخص  ميانگين كل انتهاي خور ميانه خور دهانه خور 
  69/0±19/0  79/0±19/0  63/0±21/0 65/0±17/0 تنوع شانون

  19/0±15/0  21/0±13/0  3/0±14/0  08/0±1/0  غالبيت سيمپسون
  39/17±51/8  94/29±95/6  15/22±05/3  08/0±1/0  غناي مارگالف
          

هاي ماكروبنتوزي و  بررسي همبستگي پيرسون بين رده
دهد كه بين بار مواد آلي  هاي فيزيكي و شيميايي نشان مي شاخص

  .)>05/0p(نشان دادند  05/0كل با دما و اكسيژن در سطح 

  گيري بحث و نتيجه. 4

ترين  دست آمده از بررسي حاضر نشان داد كه فراوان نتايج به
ي مورد مطالعه، طي يك سال  منطقه هاي ماكروبنتوزي در گروه
معادل (درصد  56/43ها با فراواني  اي ي دوكفه برداري، رده نمونه

بوده  Veneridaeو با غالبيت خانواده ) عدد در متر مربع 3374با 
زمستان و (هاي سرد سال  اين رده غالبيت خود را در فصل. است
  .حفظ كرده است) پاييز

Veneridae اي  يكي از بزرگترين و متنوع ترين خانواده دوكفه
و قدمت آنها به كرتاسه  روند بوده كه اكثر آنها در رسوبات فرو مي

اين خانواده در تمام فصول ). Bruyne, 2003( گردد پاييني برمي
ريزي است، ولي با توجه به اينكه تعداد افراد در  سال داراي تخم

دهنده اوج  ت، اين نشانفصل زمستان به حداكثر رسيده اس
توان در كاهش  كه علت آن را مي توليدمثل در فصل زمستان است

ت ـان دانسـل زمستـوري در فصـا و شـد دمـديـش
)Lomovasky et al., 2005 .( محققين زيادي همچون)Sastry, 

1979; Gises and Kanatami, 1987; Barber and Blake, 1991 (
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 Jorg. اند ها را بيان كرده اي دوكفه تاثير دما بر روي توليدمثل
ها  اي همچنين در مطالعات خود بيان مي كند كه توليدمثل دوكفه

  ).Jorg, 2002(در تمام طول سال ادامه دارد 
برداري  ي نمونه در مجموع، تراكم ماكروبنتوزها در طول دوره

دهد كه با  سمت تابستان كاهش نسبي را نشان مي به از زمستان
نيز ) بوشهر(بردستان  ـ خور دير) 1389(فر  ماليمطالعات ك

 نتايج مشابهي در نواحي زير جزر) 1383(كرمي . خواني دارد هم
آنها پيشنهاد كردند كه كاهش . مدي رودخانه زهره پيدا كرد و

ي كاهش سطح اكسيژن  تنوع ماكروبنتيك در تابستان در نتيجه
. و افزايش دما و شوري در اين فصل است) DO(محلول 

Sarvankumar  اي كه در   در مطالعه) 2006(و همكاران
هند انجام دادند به اين  Kachchh-Gujaratهاي مانگرو  جنگل

نتيجه رسيدند كه تراكم و تنوع باالي ماكروفونا در زمستان 
ي دماي پايين تر و ثبات پارامترهاي محيطي نظير شوري  واسطه به
اي پايين در  آنها همچنين نتيجه گرفتند كه تنوع گونه. ستا

ي كاهش گامتوژنز و توليدمثل، كاهش اكسيژن  واسطه تابستان به
  . محلول و افزايش سولفيد هيدروژن در رسوبات است

بررسي فون بنتيك سواحل غربي هند نيز تراكم و فراواني  در
ماكروبنتوزها در فصول مختلف سال گزارش شده است 

)Jegadeesan and Ayyakkanna, 1992 .( شايد بتوان علت
كاهش درصد فراواني جمعيت ماكروبنتوزها در فصول گرم سال 

دار  اختالف معني(بندي رسوبات  را احتماال به تغيير در دانه
، گرماي شديد هوا، ) >05/0P( بندي بين فصل بهار و تابستان دانه

داري بستر و جابجايي جريانهاي بادهاي مانسون كه باعث ناپاي
رسوبات و بنتوزها شده و شرايط ناپايداري را براي زيست 

  .كند، نسبت داد موجودات فراهم مي
هاي حراي  كه بر روي جنگل) 1389(طبق مطالعات تياب 

همين منطقه انجام داده است از نظر مديريتي رويشگاه گابريك 
از جمله تر  تر وتهديدات بيش دليل تراكم و درصد پوشش كم به

اي در قسمت شرق و جنوب شرق رويشگاه  هاي ماسه وجود تپه
كه باعث خشك شدن و از بين رفتن قسمتي از جنگل شده، 

همچنين تهديدات . شود عنوان زون بازسازي در نظر گرفته مي به
ي احداث سد جگين بر روي رودخانه گابريك و  ديگر منطقه

رفتن ورودي آب  دليل از بين طوفان شن در منطقه است كه به
شيرين به خور و همچنين باال بردن كدورت آب، بر روي ساختار 

  . تاثير نخواهد بود جمعيت جوامع ماكروبنتوزي بي
اي است و  نتايج شاخص شانون كه شاخصي جهت تعيين گونه

جهت ارزيابي ) 5 جدول( Welch (1992)با توجه به مقياس 
ان كرد كه اگرچه آلودگي محيطي استفاده مي شود مي توان بي

برداري بارز بود  آلودگي در كليه ايستگاه ها در فصول نمونه
، ولي انتهاي خور از نظر آلودگي به دليل )آلودگي در سطح باال(

هاي  دور بودن از منابع آلوده كننده از قبيل اسكله شيالتي و قايق
  .تري برخوردار است  صيادي، نسبتا از سطح مناسب

ي مورد   آمده در منطقه دست به نتيجه شاخص شانون در
، 5در جدول  Welch (1992(آن با مقياس  و تطابق العهمط

ها و فصول  دهنده آلودگي در سطح باال در كليه ايستگاه نشان
  .باشد برداري مي نمونه

  (Welch, 1992)الگوي معرفي شده توسط  ـ   5 جدول
  نتيجه  شاخص شانون

1H< منطقه با آلودگي باال  
3<H<1  منطقه با آلودگي متوسط  
3H> منطقه فاقد آلودگي  

    

دهد و بيشتر  ي غالبيت را نشان مي شاخص سيمپسون درجه
. شود كار برده مي ها به براي تعيين غالبيت بين جمعيت گونه

چه غالبيت يك گونه در اجتماع بيشتر باشد، اين مقدار  معموال هر
فراواني افراد كند و بر عكس هرچه توزيع  ميل مي 1سمت  به

كند  سمت صفر ميل مي تر باشد، اين مقدار به ها يكنواخت گونه بين
  ).1384 ،رهبري(

ي مورد مطالعه بيشتر  ي شاخص سيمپسون در منطقه نتيجه
ها  بنابراين توزيع فراواني افراد بين گونه. كند سمت صفر ميل مي به

 .يكنواخت است

  منابع

زيان بزرگ  اي كف بررسي مقايسه. 1387ر .احمدي، م ؛.راد، ب بهروزي
Macrofauna  تاالب هاي بين المللي كالهي و تياب در سواحل

صفحات . 23، شماره 25خليج فارس، مجله محيط شناسي، دوره 
21-38.  

هاي مانگرو با  ارائه مديريت زيست محيطي جنگل .1389 .تياب، ز
كارشناسي نامه  پايان. كتوجه به ساختار رويشگاه در شهرستان جاس

  .فحهص 88 .بندر عباساسالمي واحد ارشد، دانشگاه آزاد 
تنان خليج  اطلس نرم. 1380. رامشي، ح ؛.دقوقي، ب ؛.زاده، ح نحسي

دانشگاه شهيد  .فحهص 248. نايراشيالت فارس، موسسه تحقيقات 
  .فحهص 169. رشته بيولوژي ماهيان دريا. چمران اهواز 



 )درياي عمان(جاسك شده خور گابريك در شهرستان  ي حفاظت شناختي جمعيت ماكروبنتوزهاي منطقه  بررسي بوم/ راد و همكاران سليماني

36 

مطالعه تاثير برخي از پارامترهاي زيست محيطي بر . 1384 .رهبري، ك
روي اجتماعات ماكروبنتيك در رودخانه كارون از بازه مالثاني تا 
داروخوين، پايان نامه كارشناسي ارشد محيط زيست، واحد علوم 

  .47-52صفحات . تحقيقات اهواز
زير  هبررسي ساختار جوامع ماكروبنتيك ناحي. 1383. كرمي، ك
 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه. مدي دهانه رودخانه زهرهجزرو

رشته . دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي. شهيد چمران اهواز 
  .فحهص 169. بيولوژي ماهيان دريا

 ديرـ  بررسي اكولوژيك ماكروفوناي بردستان. 1389 .فر، م كمالي
ون دريايي علوم و فنپايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ). بوشهر(

  .فحهص 82. خرمشهر، گروه اكولوژي دريا
تعيين درجه حساسيت مناطق حفاظت شده حراي  .1385 .ح، هاشمي

پايان نامه كارشناسي ). ماهيان(جاسك با توجه به معيار آبزيان 
  .فحهص 122 .بندر عباساسالمي واحد ارشد، دانشگاه آزاد 

Barber, B.J. and Blake, N.J., 1991. Reproductive 

physiology, p. 337-428. In S.E. Shumway ed scallops: 

Biology, ecology and aquaculture. Developments in 

Aquaculture and Fisheries Science Vol. 21, Elsevier 

Science, New York. 21: 331-428. 

Bosch, D.T.; Dance, S.P.; Moolenbeek, R.G. and Oliver, 

P.G., 1995. Seashells of Eastern Arabia. In: Dance, S. 

P., (Eds.), Motivate Publishing, Dubai. Experimental 

Marine Biology and Ecology pp 196, 382. 

Bruyne, R.H. DE., 2003. The complete encyclopedia of 

shell, International B.V., Lisse. P 336. 

Cuong, D. T.; Bayen, S.; Wurl, O.; Subramanian, K.; 

Shing Wong, K.K.; Sivasothi, N.; Obbard, J.P., 2005. 

Heavy metal contamination in mangrove habitats of 
Singapore. Marine Pollution Bulletin 50, pp 1732–

1738. 

Delman, O.; Demirak, A. and Blaci, A., 2006. 

Determination of heavy metals (Cd, Pb) and trace 

elements (Cu, Zn) in sediments and fish of the 

southeast and fish of the southeast ern Aegean Sea 

(Turkey) by atomic absorption spectrometry. Food 

Chemistry. 65: 157-162. 

Emerson, W.K. and Jacobson, M.K., 1974. Guide to 

shells. ALFRE A.Knopf. 482 pp.  

Fauchald. K., 1977. The Polychaete Worms, Definitions 

and Keys to the Orders, Families and Genera. Natural 

History Museum of Los Angeles Country. 1-188. 

Giese, A.A.C. and Kanatoni, H., 1987. Maduration and 

spawing, p. 251-329. In A.C., Giese, J. Pearse and V. 

Pearse eds... Reproduction of marine invertiberates, 

Vol Ix, Blakwell scientific and Boxwood, San Diego. 

P. 251-329. 

Huang, L.; Tan, Y.; Song, X.; Huang, X.; Wang, H.; 

Zhang, S.; Dong, J. and Chen, R., 2003. The status of 

the ecological environment and a proposed protection 

strategy in Sanya Bay, Hainan Island, China. Marine 

Pollution Bulletin 47, pp 180–186. 

Jegadeesan, P. and Ayyakkanna, k., 1992. Seasonal 

variation of bentic fauna in marine zone of colerron 

estuary and inshore waters, South coast of india. Indian 

J.Mar. Sci. 21: 67-69. 

Jorg, H.V., 2002. Indiect El-Nino Effects of reproductive 

Strategies of the Carribbean Bivalves Pteria colymbus, 

Pinctada imbricate and Pinna carnea, Inestig, Mar. Vol. 

30. No. 10. 

Koptal, R.L., 2002. Modern text book of zoology 

invertebrate. Rostogi publication. 807-812 pp. 

Lee, S. Y., 1999. Tropical mangrove ecology: Physical 

and biotic factors influencing ecosystem structure and 

function. Australian Journal of Ecology 24, pp 355–

366. 

Lomovasky, B.J.; Brey, T. and Morriconi, E., 2005. 

Population dynamics of the Venerid bivalve Tawera 

gavi Hupe, 1854 in the Vshuaia Bay, Beagle channel. 

Journal of Applied ichthyology. Vol. 21. P. 64. 

Mistri, M.; Fano, E.A.; Ghion, F. and Rossi, R.,  2002. 

Disturbance and community pattern of Polychaetes 

inhabiting Valle Magnavacca(Valli di Camacchio, 

Northern Adriatic Sea, Italy).Marine Ecology. 23: 31-49. 

Mitra, A.; Fano, E.A.; Ghion, F. and Rossi, R., 2002.  



 31ـ1390/7/37 پاييز/ 7شماره / دومسال / شناسي اقيانوس

37 

Disturbance and community pattern of polychaetes  

inhabiting Valle Magnavacca (Valli di Comacchio, 

Northern Adriatic Sea, Italy). Mrine Ecology. 23: 31-49. 
Rouse, G.W. and Pleijel, F.,  2001. Polychaetes. Oxford 

University Press. 1-35. 

Saravnakumar, A.; Sesh Serebiah, J.; Thivakaran, G.A. 

and Rajkumar, M., 2007. Benthic Macrofaunal 

Assemblage in the Arid Zone Mangroves of Gulf of 

Kachchh – Gujarat. Journal of Ocean University of 

China 6 (3), pp 303-309. 

Sastry, A.N., 1979. Pelecipoda excluding Ostereidae, p. 

113-292. In A.C. Giese and J.S pearse eds.. 

Reproduction of marine invertebrates. Vol. V, 

Academic, New York. 

Vane, C.H.; Harrison, I.; Kim, A.W.; Moss-Haysa, V.; 

Vickers, B.P. and Hong, K., 2009. Organic and metal 

contamination in surface mangrove sediments of South 

China. Marine Pollution Bulletin 58, pp 134-144. 

Walsh, J.P.; Nittrouer, C.A., 2004. Mangrove-bank 

sedimentation in a mesotidal environment with large 

sediment supply, Gulf of Papua. Marine Geology 208, 

pp. 225-248. 

Walton, S.G., 1974. Hand book of marine science, Vol.1, 

CRC Press. Cleveland. Pp 117-126. 

Welch, E.B., 1992. Ecological effect and waste water. 2nd 

ed. Capman&Hall. Pp x� 425.  

  
  

  )   درياي عمان(جاسك شده خور گابريك در شهرستان  ي حفاظت شناختي جمعيت ماكروبنتوزهاي منطقه  بررسي بوم/ راد و همكاران سليماني
    31ـ1390/7/37 پاييز/ 7شماره / دومسال / شناسي اقيانوس




